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1. Voorwoord jaarverslag 2016
Alles wat we bij Vogellanden doen, staat in het teken van onze visie: we coachen de cliënt
naar een zo goed mogelijk leven. Vanuit dat oogpunt streven we naar een hoge klant- en
medewerker waardering. Daar hebben we veel verbeterprojecten op ingezet. Bijvoorbeeld
het optimaliseren van onze zorgdiensten, het verbeteren van de zorgpaden en zorgketens
door beter samen te werken met andere zorgpartners en het implementeren van de ‘Healing
Environment’ -gedachte. En ook het certificeren van de Administratieve Organisatie & Interne
Controle (AO/IC), het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) en het verminderen van de
marktaandeelmutaties.
Eén van de belangrijkste doelen voor dit jaar was de implementatie van een onophoudelijke
(Lean) verbetercultuur en het coachen op eigen regie. Het project Elektronisch Patiënten
Dossier (EPD) heeft in 2015 gewerkt als een katalysator op deze cultuurontwikkeling, omdat
iedereen er mee te maken had. Het principe van Lean werken hebben we hier in de volle
omvang toegepast. Dat betekent dat er sprake was van constante afstemming,
communicatie en begeleiding van alle betrokkenen. Er zijn continu door iedereen
verbeteringen aangedragen die, waar mogelijk, zijn opgepakt en uitgevoerd. Dat heeft in
2016 geleid tot veel verzoeken van medewerkers om ook hun afdeling ‘leaner’ te maken. Dit
vroeg om een uitbreiding van ons Lean team.
Om de eigen regie bij onze cliënten zoveel mogelijk te stimuleren, trainen we onze
medewerkers op ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Eerst zelf regie kunnen nemen, is
een voorwaarde om anderen te kunnen stimuleren en coachen. De eigen regie willen we
verder ondersteunen met technologie. Hierbij denken we aan het implementeren van een
patiëntenportaal in 2017.
Oog voor de omgeving. Wij willen een omgeving creëren die bijdraagt aan het zorgproces en
een goede gezondheid, ook wel Healing Environment genoemd. Een belangrijk uitgangspunt
daarbij is dat we buiten naar binnen brengen en binnen buiten zichtbaar maken. De eerste
aanpassingen in de hal en aan de buitengevel zijn uitgevoerd en de renovatie van de kliniek
voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is in 2016 gerealiseerd. De klinische
afdeling IBIS is een mooie eigentijdse afdeling geworden, die doet vermoeden dat je in een
hotel bent. Met de nieuwste HealWell lichttechnieken, kunnen we onze NAH-patiënten vanaf
de eerste dag de beste zorg bieden, waardoor een beter en sneller herstel mogelijk is.
Daarnaast hebben we dankzij subsidies van Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en het
Oranjefonds het ontwerp voor een prachtige Beleeftuin voor cliënten, verwanten,
medewerkers én buurtbewoners bijna volledig gerealiseerd. Zowel cliënten als medewerkers
verblijven en oefenen nu meer buiten en dat draagt zeker bij tot gezondere mensen.
Naast revalidatie en bijzondere tandheelkunde, hebben we ook oog voor preventieve zorg en
chronische aandoeningen. We zijn in 2015 gestart met een pilot Integrale Behandeling
Overgewicht (IBO) voor mensen met obesitas. De aanpak is multidisciplinair en gericht op
preventie, gedragsverandering en het zich eigen maken van een gezonde levensstijl. Het
sluit daarom goed aan bij de ervaringen die we hebben in de revalidatiezorg. De pilot voor
prevalidatie loopt nu ruim anderhalf jaar en de eerste onderzoeksuitkomsten zijn
veelbelovend. Hierover leest u in dit verslag meer.
Veranderingen in alle opzichten is de nieuwe zekerheid. Ook bij Vogellanden ontkomen we
daar niet aan. In een hoog tempo volgen veranderingen elkaar op en zowel medewerker als
organisatie moet hiermee leren omgaan. Dat was en is niet voor iedereen even gemakkelijk.
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Het oude gezegde ‘rust, reinheid en regelmaat’ is juist daarom een belangrijk uitgangspunt.
Dat wil zeggen dat we in 2017 blijven investeren in goed werkende systemen, structuren en
kaders, met vooral ook blijvende aandacht voor de cultuur. Het leren om te gaan met elkaar
en met veranderingen blijft de belangrijkste sleutel naar succesvol en plezierig werken.
Met trots kijk ik terug op 2016. Onze cliënten zijn erg tevreden en laten dat merken met
klantwaarderingen die per bedrijfsonderdeel variëren van gemiddeld 8 tot 9,5. Soms komen
ze speciaal naar mij toe om te vertellen dat onze medewerkers er voor gezorgd hebben dat
ze, ondanks de moeilijke periode in hun leven, het bij Vogellanden ontzettend naar hun zin
hebben gehad. Hier word ik altijd even stil en ontroerd van. Waarde toevoegen aan het leven
van onze cliënten, dat is waar het ons om gaat en dat is waar we het allemaal voor doen.
Een tevreden medewerker die goed in zijn vel zit en die alles inzet om de cliënt te coachen
naar een zo goed mogelijk leven. Ik ben hartstikke trots op alle medewerkers en vrijwilligers.
Iedereen heeft hier een steentje aan bijgedragen en daar wil ik iedereen heel hartelijk voor
bedanken!
Fenna Eefting
Raad van Bestuur
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2.

Profiel van de organisatie

2.1

Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Identificatienummer(s) Nza
Nummer Kamer van Koophandel
E-mailadres
Internetpagina

Stichting Vogellanden, Centrum voor
Revalidatie
Hyacinthstraat 66a
8013 XZ
Zwolle
038 498 1111
100 – 300
41022329
info@vogellanden.nl
www.vogellanden.nl

2.2 Structuur van het concern
Vogellanden, Centrum voor Revalidatie, is een stichting met twee organen: de Raad van
Toezicht en de (eenhoofdige) Raad van Bestuur.
De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid van en de besturing door de
Raad van Bestuur. Daarnaast staat zij de Raad van Bestuur met raad terzijde en kan zij
tevens op eigen initiatief advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur.
De organisatie is zo ingericht dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo veel
mogelijk - voor wat men kan beïnvloeden - decentraal zijn neergelegd (bijlage 1).
Vogellanden kent, in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden, een
ondernemingsraad die één keer per 6 weken overlegt met de Raad van Bestuur. Daarnaast
is er een aantal adviesorganen conform wettelijke verplichtingen: de cliëntenraad, de
medische staf en de klachtencommissie.
Vogellanden heeft een toelating in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)
als instelling voor klinische revalidatie volwassenen en poliklinische revalidatiegeneeskunde
voor volwassenen en kinderen. Daarnaast worden drie revalidatieartsen van Vogellanden
structureel gedetacheerd aan Isala. Zij zijn onder de vlag van Isala verantwoordelijk voor de
exploitatie van de RVE- Revalidatiegeneeskunde.
Naast specialistische revalidatie biedt Vogellanden bijzondere tandheelkunde aan via het
Centrum Bijzondere Tandheelkunde.

2.3

Kerngegevens

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering
De kernactiviteiten van Vogellanden zijn:
1. Het verlenen van klinische revalidatiezorg aan volwassenen en poliklinische
revalidatiezorg aan kinderen en volwassenen. Voor het ondersteunen bij de
revalidatiezorg maakt Vogellanden gebruik van expertise vanuit de specialismen
traumatologie, urologie, neurologie, orthopedie en plastische chirurgie in de vorm van
consulentschappen uit Isala te Zwolle. Het consulentschap psychiatrie wordt verzorgd
vanuit GGZ-instelling Dimence te Zwolle.
Vogellanden biedt via consulentschappen revalidatiegeneeskundige expertise aan
verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg in de regio.
2. Het verlenen van Bijzondere Tandheelkunde aan volwassenen en kinderen. Voor het
ondersteunen bij de bijzondere tandheelkundige zorg maakt Vogellanden gebruik van de
expertise vanuit het specialisme Kaakchirurgie van Isala.
3. Het verlenen van Integrale Behandeling aan volwassenen met Obesitas. Dit is nog in een
pilotfase. Deze behandeling is vooral gebaseerd op leefstijl aanpassing en
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gedragsverandering. Hiervoor werken we nauw samen met de Coherence groep voor
systeembiologie en TNO en Windesheim voor het wetenschappelijk onderzoek.
Belangrijkste doelgroepen:
RVE-Volwassenenrevalidatie: Cerebro Vasculaire Aandoeningen (CVA), Niet
Aangeboren Hersenletsel (NAH), Cognitieve revalidatie, Multitrauma, Amputatie &
prothesiologie, Neuromusculaire aandoeningen (NMA), Chronische pijn en Oncologie.
RVE-Kinderrevalidatie: Cerebrale Parese (CP), Neuromusculaire aandoeningen (NMA),
Developmental Coördination Disorder (DCD), Chronische pijn en vermoeidheid
RVE-Bijzondere Tandheelkunde: Maxillofaciale Prothetiek/Orofaciale pijn, Angst &
psychiatrie, verslaafden, Kinderen, Gehandicapten, Geriatrie en Orthodontie
RVE-Prevalidatie: Integrale Behandeling voor Obesitas
2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
In dit verslagjaar is de doelstelling om met kwalitatief goede zorg, de groeiende vraag naar
revalidatiebehandeling en bijzondere tandheelkunde binnen de gestelde kaders te realiseren.
Over heel 2016 komt de productiewaarde revalidatie circa 5,5% boven begroot uit en meer
dan 6% boven het niveau van voorgaand jaar. Dit beeld is zichtbaar zowel in de kliniek als in
beide revalidatiepoli’s, over alle patiëntengroepen van volwassenen en kinderen. Deze groei
komt uit het gehele adherentiegebied als gevolg van fors toegenomen verwijzingen door
huisartsen en neurologen, revalidatieartsen en kinderartsen in de ziekenhuizen. De
diagnosegroepen hersenen, neurologie en aandoeningen bewegingsapparaat groeien het
snelst.
De productie bijzondere tandheelkunde is, door ziekte en verloop van tandartsen, over heel
2016 circa 8% achtergebleven bij de begroting.
De opbrengsten revalidatie stijgen ten opzichte van voorgaand jaar als gevolg van de
gestegen productie met € 1,1 miljoen, de opbrengsten tandheelkunde dalen ten opzichte van
2015 met € 0,26 miljoen. De overige opbrengsten dalen met € 0,7 miljoen als gevolg van het
wegvallen van éénmalige opbrengsten in 2015. Deze incidentele opbrengsten betroffen extra
formatie artsen in opleiding en de vrijval van de overnameverplichting Isala inzake bijzondere
tandheelkunde
De totale bedrijfsopbrengsten stijgen licht met 0,6% ten opzichte van voorgaand jaar.

Kerngegevens
2016
Productie / capaciteit
Aantal
Aantal feitelijk beschikbare klinische bedden op 31 december
50
- waarvan voor kinderen tot 18 jaar
0
- waarvan voor volwassenen
50

2015
Aantal

Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar
- waarvan voor kinderen tot 18 jaar
- waarvan voor volwassenen

12.402
0
12.402

Aantal klinische opnames in verslagjaar
- waarvan voor kinderen tot 18 jaar
- waarvan voor volwassenen
Aantal patiëntgebonden uren in verslagjaar (klinisch)
- waarvan voor kinderen tot 18 jaar
- waarvan voor volwassenen
Aantal patiëntgebonden uren in verslagjaar (poliklinisch)
- waarvan voor kinderen tot 18 jaar
- waarvan voor volwassenen
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13.141
0
13.141

50
0
50

269
0
269
36.426
0
36.426
92.021
50.427
41.594

248
0
248
33.280
0
33.280
86.949
49.088
37.861
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Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch
specialisten op 31 dec.
Aantal netto FTE personeelsleden in loondienst exclusief
medisch specialisten op 31 dec.
Aantal medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij
beroep) op 31 dec.
Aantal netto FTE medische specialisten (loondienst + inhuur
+ vrij beroep) op 31 dec.
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar
Waarvan omzet revalidatie DBC’s
Waarvan omzet bijzondere tandheelkunde
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

Aantal

Aantal
379

371

212,7

219,9

14

12

10,7

10,0

Bedrag
Bedrag
€ 23.976.148 € 24.147.180
€ 18.384.789 € 17.597.069
€ 3.998.185 € 4.258.130
€ 1.593.174 € 2.291.981

Tabel 1: Kerngegevens capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

2.3.3 Werkgebieden
Het verzorgingsgebied van Vogellanden omvat de volgende gebieden:
 Overijssel (heel west en noord-west Overijssel)
 Drenthe (deel zuid-west Drenthe)
 Gelderland (deel Noord Veluwe)
 Midden IJssel (deel Salland tot aan de Sallandse Heuvelrug)
 Flevoland (deelgebieden Noordoostpolder en noordelijk Flevoland)

2.4 Samenwerkingsrelaties
Patiëntenzorg kan alleen goed verlopen als de samenwerking binnen de hele zorgketen
optimaal verloopt en expertise van de diverse samenwerkingspartners benut wordt. In 2016
is aandacht besteed aan het verbeteren van de ketenzorg. Voorbeelden zijn:
 Initiatiefname tot een regionale afstemming en verbetering van doorverwijzing m.b.t. de
behandeling van chronische pijnpatiënten in samenwerking met CIR en
huisartsenorganisatie Medrie
 Verbeteren van de doorstroom en overdracht van patiënten vanuit Isala naar klinische
revalidatie binnen Vogellanden (CVA / NAH)
 Verbeteren van de doorstroom en overdracht van patiënten vanuit Deventer Ziekenhuis
naar klinische revalidatie binnen Vogellanden (CVA / NAH)
 Aangaan van samenwerking met revalidatiecentra in Noord-Nederland op het gebied van
behandeling van dwarslaesiepatienten
 Onderwijs, overheid, bedrijfsleven, zorgorganisaties en het Health Innovation Park zijn
gaan samenwerken met als doel het voorbereiden van de (aankomende)
zorgprofessionals op de zorg van morgen. Daartoe werd het Zorgtrainingscentrum
regio Zwolle in het leven geroepen. Hierin werken zo’n 15 organisaties samen aan de
invulling van drie labs: het zorgethisch lab, het zorgtechnisch lab en het wijkzorg lab.
Deze labs ondersteunen de deelnemende partners bij de transitie in de zorg.
 In samenwerking met de gemeente Zwolle, de provincie Overijssel, Landschap
Overijssel en buurtbewoners is een leef- en beleeftuin aangelegd. Deze tuin is ten
behoeve van de revalidanten, medewerkers en buurtbewoners om buiten therapie,
samenleven, bewegen en beleven te stimuleren.
Voor een overzicht van samenwerkingsrelaties: zie bijlage 2
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3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
3.1 Normen voor goed bestuur
Vogellanden is een Stichting met twee statutaire organen, de Raad van Toezicht en de Raad
van Bestuur, bestaande uit één Raad van Bestuur, zijnde “het bestuur in de zin van de wet”.
Professioneel bestuur en toezicht zijn van cruciaal belang.
De Raad van Toezicht werkt conform de Zorgbrede Governance Code 2010. Dit is
uitgewerkt in de reglementen van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur.

3.2 Raad van Bestuur
De relatie tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur is statutair geregeld. Sinds medio
2011 is er een eenhoofdig bestuur. De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting.
Het bestuur van Vogellanden berust statutair bij de Raad van Bestuur, bestaande uit:
- Mevrouw F. Eefting MBA
De werkwijze en taken van de Raad van Bestuur zijn geregeld in het reglement Raad van
Bestuur. De Raad van Bestuur richt zich in het bijzonder op aansturing van de organisatie,
op strategisch beleid en op eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de
doelstellingen van de instelling.
De bezoldiging van de Raad van Bestuur en toezichthouders vindt plaats volgens de
adviesregeling arbeidsvoorwaarden van de NVZD (Vereniging van Raad van Bestuurs in de
Gezondheidszorg) en NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg). Voor
2016 is besloten om de bezoldiging van de Raad van Bestuur te verhogen. De
salarisbedragen zijn opgenomen in de jaarrekening.
Jaarlijks, voor de vaststelling van de jaarrekening, vindt toetsing plaats van alle hogere
salarissen (revalidatieartsen en Raad van Bestuurs) volgende WNT. In 2016 werd het
grensbedrag niet overschreden.
Naam
Mw. F. Eefting

Nevenfuncties
 Bestuurslid De nieuwe Hanze Unie Zwolle
 Bestuurslid STAK van VIR e-Care Solutions BV
 Lid Raad van Toezicht Landstede Groep
 Voorzitter Bestuur Werk Gevers Vereniging Oost
Nederland
 Lid Kopgroep Health Arbeidsmarkt Regio Zwolle
 Lid Bestuurscommissie Informatiebeleid en Marketing
(Revalidatie Nederland)
 Lid Bestuur Regionaal Zorgnetwerk Zwolle

3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht)
Op grond van de Zorgbrede Governance Code 2010 en het reglement van de Raad van
Toezicht legt de Raad van Toezicht verantwoording af over het voorliggende verslagjaar. In
2016 heeft de Raad het beleid en de ontwikkelingen binnen Vogellanden kritisch gevolgd, in
het denkproces geparticipeerd en adviezen verstrekt.
In het verslagjaar heeft een delegatie van de Raad van Toezicht eenmaal overleg gevoerd
met de Cliëntenraad en heeft hiervan verslag gedaan in de Raad van Toezicht.
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Onderwerpen waren onder meer de contacten van de cliëntenraad met de achterban, de rol
van de cliëntenraad en de zichtbaarheid van de cliëntenraad in de organisatie. De Raad van
Toezicht gaf tijdens dit overleg een overzicht van de ontwikkelingen bij de Raad in afgelopen
jaar.
Ook met de Ondernemingsraad heeft de Raad contacten onderhouden. Een delegatie van
de Raad is twee keer aanwezig geweest bij een artikel 24 overleg tussen de
Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur, waarvan verslag werd gedaan in de Raad van
Toezicht.
De Raad van Toezicht heeft in 2016 zeven formele vergaderingen gehouden. De agenda
van deze vergaderingen werd onder meer bepaald door de behandeling van de Visie 20162018, het Medisch Strategisch Beleidsplan 2016-2018, de kaderbrief 2016, de begroting voor
2017, de managementrapportages met onder meer gegevens over de ontwikkeling van de
cliënttevredenheid, het jaardocument 2015 en accountantsverslag in aanwezigheid van de
accountants, de voortgang van de pilot Integrale Behandeling Obesitas, de SWOT- en
risicoanalyse, de samenwerkingsovereenkomst behandeling dwarslaesie, het opzetten van
een Regionaal Pijncentrum Zwolle, de samenwerking met de revalidatiegeneeskunde van
het Ziekenhuis St. Jansdal te Harderwijk, bezwaarprocedure NZA, klachtenregeling voor
medewerkers, de invoering van de meldplicht datalekken op grond van de Wet bescherming
persoonsgegevens, voortgang doorontwikkeling AO/IC.
Tijdens een van deze vergaderingen waren de managers en medische leiders van de RVE’s
aanwezig, die een presentatie gaven over de medisch strategische beleidsplannen.
Tijdens het verslagjaar werd mede in het kader van deskundigheidsbevordering een aparte
bijeenkomst gehouden door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur onder
begeleiding van een extern deskundige over o.a. de samenwerking en de
informatievoorziening ten behoeve van de Raad van Toezicht in het licht van de actuele
taakopvattingen.
De kwaliteitscommissie heeft twee keer vergaderd en hiervan verslag gedaan aan de Raad
van Toezicht. De klachtenregeling, het totaal overzicht risicomanagement en het Convenant
medische technologie werden besproken. Daarnaast was er aandacht voor de HKZ
hercertificering en de VMS certificering.
De auditcommissie heeft twee keer vergaderd, waarbij eenmaal de externe accountant
aanwezig was. Onderwerpen waren o.a. de administratieve organisatie, zorgcontractering,
WNT en de managementletter.
De remuneratiecommissie heeft twee keer een overleg gehad met de Raad van Bestuur,
eenmaal over het functioneren in het jaar 2015 en eenmaal inzake de evaluatie over het
eerste halfjaar 2016. De beoordeling van het functioneren van de Raad van Bestuur heeft
plaats gevonden aan de hand van de 360graden feedback methode.
De Raad van Toezicht heeft eind 2016 in een afzonderlijke bijeenkomst haar eigen
functioneren geëvalueerd en daarbij ook de visie van het bestuur betrokken.
Daarnaast hebben leden van de Raad van Toezicht zowel themabijeenkomsten als informele
bijeenkomsten binnen de organisatie bijgewoond.
De Raad van Toezicht volgt de externe ontwikkelingen in de revalidatiezorg door onder meer
het bijwonen van NVTZ-bijeenkomsten en het kennisnemen van NVTZ-publicaties.
De leden van de Raad van Toezicht spreken elkaar ook zonder de Raad van Bestuur,
voorafgaande aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
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De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de adviesregeling
van de NVTZ. De Raad van Toezicht onderschrijft de uitgangspunten die in dit advies zijn
gehanteerd en handelt daarnaar.
De geadviseerde bezoldigingsmaxima zijn gekoppeld aan de zwaarte van de functie van de
Raad van Toezicht, die weer is gekoppeld aan de zwaarte van de zorginstelling en de
daarop gebaseerde bezoldiging van de Raad van Bestuur. Vogellanden is ingedeeld in
klasse IV van de ministeriële Regeling Bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en
jeugdhulp.
De bezoldiging is onafhankelijk van de prestaties van de zorginstelling. Dit is een
voorwaarde om het onafhankelijk functioneren van de Raad van Toezicht te waarborgen.
Op 31 december 2015 eindigde de statutaire zittingstermijn van het lid de heer drs. W.G.C.
Segers. Via een openbare procedure is voorzien in de ontstane vacature door de benoeming
van de heer drs. W.H.M. den Hartog per 1 januari 2016.
De heer A.C. Henneveld werd tijdens verslagjaar aangesteld als bestuurssecretaris.
Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2016
Naam
Mr. C.J. Netjes
Voorzitter

Aandachtsgebied
Ondernemerschap
Juridische Zaken
Politiek en Bestuur

Dr. P. van der Wijk
Vice-voorzitter/secretaris

Financieel/
Economisch

Dr. R.J. Roorda MBA

Besturing
gezondheidszorg,
Kwaliteit en
veiligheid

Mevr. Drs. G. Sijpkes MBA

Financiën en
Zorgmanagement

Jaardocument 2016 (vastgesteld 2017-05-31)

Hoofdfunctie en nevenfuncties
 Directeur-eigenaar Nicias 3o Bestuur,
Management en Strategie (hoofdfunctie)
 Partner NewFuture
 Lid Sociaal Economische Adviesraad SEROverijssel namens VNO-NCW
 Vice voorzitter Raad van Commissarissen en lid
remuneratiecommissie van Wetland Wonen Groep
- Vollenhove
 Lid Raad van Toezicht en lid auditcommissie van
Hondsrug College – Emmen
 Lid Raad van Toezicht CSG Reggesteyn – Rijssen
 Lid ledenraad Menzis Zorgverzekeraar –
Wageningen
 Lid Algemeen Bestuur en Voorzitter Commissie
Maatschappij en Organisatie waterschap Drents
Overijsselse Delta – Zwolle
 Lid Bestuurlijk Overleg ‘Samen werkt Beter’
Overijssel namens VNO-NCW Midden
 Lid Bestuur Familieraad Noord Philadelphia –
Amersfoort
 Lid College van Bestuur Hanzehogeschool
Hoofdfunctie)
 Directeur/eigenaar Twee Meter b.v.
 Bestuurslid Hanze University Foundation
 Voorzitter curatorium van de Executive Master of
Finance and Control van de Rijksuniversiteit
Groningen
 Lid Raad van Commissarissen van de Coöperatie
van Medisch Specialisten Noord Nederland
 Bestuurslid Stichting Perspectief Groningen 2025;
 Voorzitter Raad van Bestuur Tergooi (hoofdfunctie)
 Vice-voorzitter bestuur College Perinatale Zorg
 Lid Raad van Toezicht Certe Medische
Diagnostiek Groningen
 Vice-voorzitter Raad van Toezicht Bureau
Jeugdzorg Noord Brabant (tot april 2016)
 Raad van Bestuur van Humanitas Deventer
(hoofdfunctie)
 Bestuurslid landelijke branchevereniging ACTIZ
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Drs. W.H.M. den Hartog
MHA MCM

Cliëntenzorg,
Kwaliteit en
veiligheid






Secretaris van ZISO; zorginnovatie Salland en
Omstreken
Voorzitter Raad van Bestuur Aveleijn
(hoofdfunctie)
Bestuurslid IZO Twente
Penningmeester en bestuurslid Jeugd Partners
Twente
Lid Raad van Toezicht Warande

Toe- en uittreedschema Raad van Toezicht Vogellanden

C.J. Netjes
G. Sijpkes
R.J. Roorda
P. van der Wijk
W.H.M. den Hartog

Toegetreden

Herbenoemd(baar)

Uit(ge)treden

januari 2013
juni 2011
januari 2014
november 2015
januari 2016

januari 2017
juni 2015
januari 2018
november 2019
januari 2020

januari 2021
juni 2019

3.4 Bedrijfsvoering
Vogellanden hanteert een planning- en controlcyclus die bestaat uit het geheel van
maatregelen en instrumenten ten behoeve van de directie en het management, teneinde de
organisatie te kunnen besturen en beheersen.
De Raad van Bestuur en het management van Vogellanden hebben over het verslagjaar
2016 de volgende instrumenten ten behoeve van de besturing en beheersing gehanteerd:
1. Visie document
Het visie document (waar willen we naar toe en wie willen we zijn) is geschreven voor de
periode van 2016-2018. In dit document staat de missie, visie en kernwaarden van
Vogellanden verwoord, tezamen met de beoogde kwaliteitsverbeteringen voor de cliënt, de
medewerker en de partners. De verbeteringen zijn uitgewerkt voor de belangrijkste te
verwachten ontwikkelingen voor de komende drie jaar en de speerpunten voor de RVE’s.
2. Strategisch medisch beleidsplan
De bovengenoemde visie en ontwikkelingen worden vervolgens vertaald naar een strategie
en jaarplannen. Het strategisch medisch beleidsplan beslaat de periode van 2016 tot en met
2018. De RVE’s hebben vervolgens de strategie vertaald naar operationele jaarplannen
(focuspunten).
3. SWOT- en risico-analyse
Met ingang van het jaar 2016 zijn de uit te voeren SWOT- en risico-analyses toegevoegd
aan de jaarlijkse beleidscyclus.
4. Kaderbrief
Gebaseerd op hiervoor genoemde drie documenten is de kaderbrief 2016 opgesteld. Deze
geeft de concrete kaders (uitgangspunten, taakstellingen en richtlijnen) voor het komende
jaar aan. Het betreft hier niet alleen kaderstelling ten aanzien van de beschikbare middelen,
maar ook de eisen en de wensen ten aanzien van activiteiten, prestaties, kwaliteit en
financiële resultaten. De kaderbrief 2016 is in oktober 2015 opgesteld en rondgestuurd.
Tevens geeft deze kaderbrief ook een financiële richting aan t/m 2018.
5. Jaarplan/begroting
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De uitgangspunten van de kaderbrief 2016 vormen de basis voor de jaarplannen en
begrotingen voor 2016 die door de RVE-managers/ afdelingsmanagers zijn opgesteld.
Het begrotingsproces komt op basis van interactie tot stand. De RVE- c.q. afdelingsbegrotingen zijn medio november gepresenteerd en vervolgens is gezamenlijk de definitieve
begroting vastgesteld. Het organisatie brede jaarplan is met de onderliggende
exploitatiebegroting begin december 2015 door de Raad van Bestuur vastgesteld en in de
decembervergadering van de Raad van Toezicht goedgekeurd.
6. Periodieke managementrapportages
Iedere maand rapporteert het bedrijfsbureau over de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI),
zoals genoemd in de monitor. De KPI zijn verdeeld over vijf velden: 1. Bedrijfsvoering;
2. Medewerkers; 3. Kwaliteit; 4. Klant en 5. Onderzoek en ontwikkeling. De KPI zijn o.a.
kwaliteitsindicatoren, ingezette formatie, personele en materiële kosten, productie- en
productiviteits- en ziekteverzuimgegevens
De drie basisonderdelen van de rapportage zijn:
1. De monitor; Hierin staan op een A4 de vijf bovengenoemde velden met de KPI.
2. Een verantwoording bij de monitor op Vogellanden niveau en per RVE,
Bedrijfsbureau en Facilitair bedrijf. Een managementsamenvatting en -analyse waarin
een kwalitatieve toelichting wordt gegeven op bovenstaande cijfers, alsmede een
prognose voor het gehele rapportagejaar.
3. Bijlagen met financiële rapportage, de kengetallenrapportage, prestatie-indicatoren,
fte’s e.d.
In de kwartaalrapportages wordt informatie over kwaliteit (indicatoren, wachttijden, etc.) en
voortgang van projecten en onderzoek toegevoegd.
7. Jaarrekening en jaarverslag
De concept jaarrekening 2016 is tijdig opgeleverd, waarna de extern accountant de
jaarrekening heeft gecontroleerd.
De accountant heeft omtrent zijn onderzoek verslag uitgebracht aan de Raad van Bestuur en
de Raad van Toezicht en de uitslag van zijn onderzoek vastgelegd in een verklaring.
Het accountantsverslag is besproken in de auditcommissie, bestaande uit twee leden van de
Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de manager Financiën en Informatie.
Aangezien de accountant in 2016 voor het eerst de jaarrekening bij Vogellanden controleert
heeft hij in dit eerste controlejaar een uitgebreid onderzoek verricht. In de uitgebrachte
rapportage interne beheersing en Maturity Scan rapporteert de accountant over de
bevindingen naar aanleiding van de door hem uitgevoerde interim controle en nulmeting. De
bevindingen komen voort uit:
- Het toetsen van opzet en bestaan van beheersmaatregelen vanuit het normenkader
van zijn procesbenchmark;
- Het toetsen van opzet, bestaan en voor zover van toepassing ook de werking van
voor de jaarrekening relevante aspecten van de administratieve organisatie en de
interne beheersing.
Uit de rapportage kan worden geconcludeerd dat Vogellanden in het algemeen op het niveau
van de zorg-benchmark presteert. Er zijn aanbevelingen gedaan op het gebied van IT die
inmiddels door een interne werkgroep zijn opgepakt. De financiële performance van
Vogellanden is goed. Er zijn geen fiscale aandachtspunten gesignaleerd.
Het jaardocument, inclusief de jaarrekening en het accountantsverslag, is besproken in de
reguliere vergadering van de Raad van Toezicht op 2 mei 2017. Het jaardocument is
vervolgens vastgesteld door de Raad van Bestuur en in genoemde vergadering
goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
8. Risico’s en onzekerheden
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Vogellanden wordt met ingang van 2015 volledig afgerekend op output, waarbij het financiële
risico van onder- en overschrijdingen op omzetplafondcontracten voor rekening van
Vogellanden komen. Door goede contractafspraken te maken en door tijdig, lopende het
jaar, afspraken open te breken en naar boven bij te stellen, zijn deze financiële gevolgen van
deze mogelijke risico’s in 2016 beperkt gebleven.
Daarnaast is een beperkt risico gelegen in de liquiditeitspositie van Vogellanden. Het
onderhanden werk is grotendeels gefinancierd door middel van jaarlijks doorlopende
bevoorschotting door zorgverzekeraars. Voor 2017 zal deze bevoorschotting naar beneden
worden bijgesteld naar het niveau dat voortvloeit uit de per 2015 gewijzigde doorlooptijd voor
DBC’s naar 120 dagen.
Verder zijn er geen grote risico’s en onzekerheden op strategisch, operationeel en financieel
gebied. Tevens spelen er geen risico’s en onzekerheden op de gebieden van financiële
verslaggeving en wet- en regelgeving.

3.5 Adviesorganen
3.5.1 Cliëntenraad
De bezetting van de Cliëntenraad wijzigde. In mei werden twee nieuwe leden aangesteld,
waarmee de openstaande vacature was vervuld. Eind 2016 bestond de Cliëntenraad uit vijf
leden. De Cliëntenraad kwam zeven keer bijeen. Diverse gasten gaven presentaties, zoals
de kwaliteitsfunctionaris (veiligheid), operationeel leidinggevende Kliniek samen met de
manager Facilitair Bedrijf (renovatie Ibis), geestelijk verzorger (Cultuurprogramma), RVEmanager Volwassenenrevalidatie (Anders plannen) en de Lean-manager (Patiëntenportaal).
Er was vijf keer overleg met de Raad van Bestuur. Indien nodig was er telefonisch contact.
De Cliëntenraad heeft een jaarverslag overlegd.
 Activiteiten:
- Contacten met de achterban: de Cliëntenraad was drie keer aanwezig bij
Huiskamergesprekken
- Participeren tijdens bijeenkomsten van de klachtencommissie, veiligheidsrondes, de
projectgroep eigen regie bij de RVE-Kinderrevalidatie en de HKZ-audit
- Bijwonen van spiegelgesprekken.
- Deelname de selectieprocedures voor hoofd Services en revalidatiearts.
- Overleg met de ondernemingsraad (halfjaarlijks), de Raad van Toezicht (jaarlijks) en
de verschillende gremia in het Brede overleg (halfjaarlijks).
- Bijwonen scholing door een trainer van het Landelijk Steunpunt voor cliëntenraden
(LSR). Hierbij was aandacht voor de basisprincipes van het raadswerk en
visievorming.
3.5.2 Ondernemingsraad
De ondernemingsraad heeft een keer per zes weken een overlegvergadering met de Raad
van Bestuur. De OR heeft een jaarverslag overlegd.
De OR heeft pro-actief een bijdrage geleverd aan het beleid, wat tot uiting kwam in o.a. de
volgende onderwerpen:
 Flexibiliteit
Er werden achterbanbijeenkomsten georganiseerd rond het thema ‘flexibiliteit’. De OR heeft
vervolgens bij de Raad van Bestuur een initiatiefvoorstel ingediend om beleid op flexibele
inzet te ontwikkelen.
 Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO)
De OR is actief betrokken geweest bij het voorbereiden van het MTO en heeft aandacht
gevraagd voor de thema’s ‘werkdruk’ en ‘duurzame inzetbaarheid’.
 Besteding studiebudget
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De OR maakte zich hard voor inzage in de besteding van het studiebudget.
De OR heeft de volgende adviesaanvragen en instemmings-verzoeken behandeld:
 Instemmingsverzoeken (instemming verleend)
- Studiefaciliteitenregeling
- Werving- en selectiebeleid
- Preventie- verzuim- en re-integratiebeleid
- RI& E CBT - pilot
- Beleid Prikaccidenten
- Ontwikkelgesprekken en inventarisatie punten jaargesprek
- Scholings- en ontwikkelingsbeleid
- Klokkenluidersregeling
- Werktijdenregeling RVE-K
- Verhuiskostenregeling
- Vertrouwenspersoon
- Regeling woon/werk verkeer
- Toevoeging van opmerking van de Raad van Toezicht aan Klachtenregeling
medewerkers
 Adviesverzoeken (positief advies):
- Businessplan IBO (integrale behandeling overgewicht).
3.5.3 Medische Staf
De Medische staf bestaat uit de revalidatieartsen (werkzaam binnen Vogellanden, Isala te
Zwolle en Sint Jansdal te Harderwijk) en psychologen en orthopedagogen van Vogellanden
en functioneert als adviesorgaan van de Raad van Bestuur.
Daarnaast behartigt de medische staf de functionele belangen van haar leden. Het
stafbestuur, de gekozen afvaardiging van de Medische staf, bestaat uit vier leden.
Het stafbestuur vergadert wekelijks. De hele medische staf komt één keer per maand
samen. Een groot scala aan onderwerpen is besproken. Belangrijkste onderwerpen:
 De procedures ‘Disfunctioneren medisch specialist’ en ‘Subtiele signalen’ zijn
vastgesteld.
 Er is een aantal themabijeenkomsten geweest o.a. over het onderwerp:
- “als ex-revalidant een collega/vrijwilliger wordt”
 het omgaan met incidenten en calamiteiten onder leiding van een ex-inspecteur van de
Inspectie voor de Gezondheidzorg
 De medische staf heeft positief gereageerd op het instemmingsverzoek van de Raad van
Bestuur inzake herziening samenwerkingsovereenkomst dwarslaesie revalidatie netwerk
Noord Oost Nederland.
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4. Beleid, inspanningen en prestaties
4.1

Beleid algemeen

In het verslagjaar zijn nagenoeg alle voor 2016 geplande acties uitgevoerd. Opgesteld zijn:
- het Visiedocument 2016-2018
- het Medisch strategisch beleidsplan 2016-2018
Deze documenten zijn leidraad voor de jaarplannen per RVE en overige bedrijfsonderdelen.
In bijlage 4 staan alle gewenste kwaliteitsverbeteringen 2016-2018 weergegeven.
Missie
We bieden specialistische revalidatie en bijzondere tandheelkunde voor jong en oud
Visie
We coachen onze cliënten naar een zo goed mogelijk leven
Kernwaarden (DNA)
We werken met Hoofd (Professioneel met Humor), Hart (Mensgericht met Passie) en
Handen (Betrouwbaar met Elkaar)
Slogan
Het ongewoon goed doen
 Organisatiestructuur
Binnen de organisatie zijn Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) met een duale
aansturing van een manager bedrijfsvoering met een medisch leider. Behandelteams worden
aangestuurd door de verantwoordelijke (tand)arts. Er is veel verantwoordelijkheid gelegd bij
operationeel leidinggevenden en therapeuten (zie bijlage 1).
 Overlegstructuur
Wekelijks vindt het Bedrijfsvoeringsoverleg plaats. Hierin hebben de Raad van Bestuur,
RVE-managers, manager Facilitair bedrijf, Hoofd HR en F&I en manager P&P zitting.
Eveneens wekelijks vindt het Strategisch Overleg plaats bestaande uit de medisch leiders
van de RVE’s en de Raad van Bestuur (en één keer per maand ook de RVE-managers), zie
bijlage 3.
 Medisch strategisch beleidsplan
Onderliggend voor het totale beleid is het strategisch beleidsplan 2016-2018. Per RVE en
bedrijfsonderdeel zijn op basis daarvan jaarplannen 2016 opgesteld. Via een maand- en
kwartaalmonitor wordt de voortgang bewaakt. De monitor bestaat uit 5 deelgebieden:
bedrijfsvoering, medewerkers, kwaliteit, klant, onderzoek en ontwikkeling. Per deelgebied
zijn Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) vastgesteld.
 Cultuur- en leiderschapsprogramma
In het kader van het cultuurprogramma zijn voor alle medewerkers diverse modules
gegeven. Medewerkers kunnen zich zelf voor diverse onderwerpen inschrijven. Daarnaast
zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het cultuurprogramma bedoeld
voor alle leidinggevenden. Het thema voor 2016 was ‘Eigen regie’.

1.
2.
3.
4.
5.

Hoofdthema’s 2016
Hoge klantwaardering: We optimaliseren onze zorgprocessen
Hoge medewerker waardering: Werkplezier
We werken aantoonbaar veilig en professioneel
Cultuur programma: Klant- en ontwikkel gericht
De fysieke omgeving draagt bij om het beterproces te stimuleren en faciliteren
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6. Verbeteren zorgketens (in- en extern)
7. Nieuwe producten en samenwerkingen
Ook voor 2017 zijn dit de belangrijkste thema’s.

4.2

RVE volwassenen (RVE-V)

De belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen binnen de RVE-V waren, met betrekking op
de inhoud:
 Ontwikkelingen kliniek
De verpleegafdeling Ibis is in 2016 gerenoveerd. In het achterste deel van de IBIS-gang
liggen revalidanten met ernstige oriëntatie- en prikkelproblematiek. Hier zijn twee
eenpersoons HealWell-kamers, één tweepersoonskamer en één eenpersoonskamer,
beschikbaar. De eerste berichten van de revalidanten zijn erg positief. De formele opening
zal plaatsvinden begin 2017. Dan zal er ook een beweeghoek worden ingericht. De overige
twee verpleegafdelingen zullen in 2017 en 2018 worden gerenoveerd.
In 2016 is er een verschuiving geweest van taken binnen het team van revalidatie artsen
waarbij er nu 2 revalidatieartsen zich volledig op de kliniek toeleggen en de overige artsen op
de polikliniek. Hierdoor is er minder versnippering in taken en is meer efficiency bereikt.
Inhoudelijk wordt er hiermee ook een doorontwikkeling van de inhoudelijke behandeling in
een versnelling gezet en het verkorten van de ligduur gestimuleerd.
Er zijn in 2016 de eerste stappen gezet voor de plannen om de 3 afdelingen van de kliniek
welke zijn ingedeeld op diagnose, te gaan zien als 1 kliniek zonder indeling per diagnose.
De kliniek zal worden ingedeeld op basis van de fase van het revalidatieproces waar de
revalidanten in zitten: opname, vervolg en ontslagfase.
 NMA
Een verdere splitsing heeft plaatsgevonden tussen de langzaam en snel progressieve NMA
teams. Een nieuwe revalidatiearts is verantwoordelijk gemaakt voor deze eerste groep, een
andere revalidatiearts voor de 2e groep. Reden hiervoor was dat de aantallen binnen deze
groep groeiend zijn en daarmee niet meer te behappen voor 1 revalidatiearts. Onderling
nemen zij voor elkaar waar.
 Amputatie en prothesiologie
Voor de amputatie onderste extremiteit is er een plan om de patiëntencursus aan te passen
met nog meer aansluiting op de behoefte van de patiënten. Eveneens behoeft het evalueren
van het individueel behandelproces meer aandacht. Voor de bovenste extremiteit is de
aanzet gemaakt voor het vormen van een passende behandel logistiek samen met de
instrumentmaker Pro Reva alsook het vormen van een kennisteam. Verdere besluitvorming
en stappen hiervoor zullen in 2017 worden gezet.
 Werkzaamheden ziekenhuis Jansdal Harderwijk
In 2016 is 1 van onze revalidatieartsen in het ziekenhuis in Harderwijk gedetacheerd, i.v.m.
het vervangen van een arts die door ziekte afwezig was. Hiermee zijn de contacten in de
regio Harderwijk verstevigd, wat voor de regionale uitstraling en binding van Vogellanden
positief is.
 Buitenpoli
Er zijn eerste verkennende onderzoeken gedaan voor een mogelijke buitenpoli van
Vogellanden. Er zijn ontwikkelingen en regionale cijfers geïnventariseerd op basis waarvan
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we in 2017 verdere stappen willen zetten om de opzet van een buitenpoli tot uitvoer te gaan
brengen.
 Samenwerking Isala
Er is gestart met een project gezamenlijk met Isala, om de overgang van patiënten vanuit
Isala naar Vogellanden, beter en sneller te laten verlopen. In 2017 krijgt dit een vervolg en
zal dit geïmplementeerd worden.
 Eigen regie
Eigen regie van revalidant en medewerker hebben in 2016 wederom aandacht gekregen
door onder andere een training binnen het cultuurprogramma op dit onderwerp. Het
onderwerp heeft steeds vaker een plek binnen de behandelplan bespreking. In 2017 willen
we dit verder ontwikkelen door de revalidant de keuzemogelijkheid te geven om ook aan te
sluiten bij zijn behandelplanbespreking (BPB).
 E-health
De projectgroep die in 2015 is gestart, heeft in 2016 een pilot gedraaid met telerevalidatie.
Dit is een online portal waarin oefeningen kunnen worden gegeven aan revalidanten, die ze
thuis online kunnen oproepen en kunnen uitvoeren. Dit is een succesvolle pilot geweest,
waarbij de conclusie is getrokken dat we dit willen inbedden in de behandelingen. In 2017 zal
daarom het online oefenen verder worden uitgerold binnen verschillende diagnose groepen.
 Ervaringscafé
In 2016 is gestart met het ervaringscafé. Het doel van dit “café” is dat voor revalidanten, door
(oud)revalidanten ervaringen worden gedeeld. Er is gekozen voor de term ervaringscafé
omdat wij graag willen dat cliënten van Vogellanden zowel klinisch als poliklinisch elkaar
kunnen ontmoeten om ervaringen en kennis met elkaar te delen op een informele manier. De
Ervaringscafés vinden wekelijks plaats in het restaurant van Vogellanden. Elke week
wordt een ander thema besproken. Het café start centraal waarna de aanwezigen in
groepjes of alleen met een ervaringsdeskundige het gesprek met elkaar kunnen voortzetten.
Dit al naar gelang de behoefte. De ervaringsdeskundigen zetten zich op vrijwillige basis in
voor dit initiatief. De ervaringen vormen een inspiratie en stimulans voor onze cliënten en
kunnen een bijdrage leveren aan een actieve houding gedurende de revalidatieperiode en de
maatschappelijke toekomst. De ervaringscafés vallen niet onder een therapie en
bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk. Inmiddels zijn er meerdere bijeenkomsten
geweest waarbij de opkomst boven verwachting was. In 2017 zal een en ander worden
geëvalueerd.
De belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen binnen de RVE-V met betrekking tot de
ondersteunende processen waren:
 RAP systematiek
In 2016 is er weer veel aandacht gegeven aan een verdiepingsslag mbt de RAP methodiek.
Dit is de werkwijze rondom het vormgeven en rapporteren binnen het proces van
behandelplan bespreking (BPB). Er is een verdiepende training voor de RAP-trainers
gehouden waarbij ook de revalidatieartsen een deel zijn aangesloten. De revalidatieartsen
hebben immers een belangrijke rol in de aansturing van het behandelteam tijdens de BPB’s
(behandelplanbesprekingen). Daarnaast zijn de verschillende behandelteams gecoacht door
de RAP-trainers gedurende het jaar, zodat ze knelpunten signaleren verdere verbetering
kunnen doorvoeren in het hanteren van de methodiek.
Er blijven nog wel de nodige knelpunten bestaan rondom de BPB’s waaronder het tijdig en
juist invullen van de formulieren en aanwezigheid van de juiste en goed geïnformeerde
behandelaren. In 2017 zal hierop verdere focus worden gelegd.
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 Secretariaat
Door toegenomen automatisering (o.a. EPD) heeft een taakverschuiving van het secretariaat
plaatsgevonden. Hierdoor is vooral de coördinerende taak rondom de patiëntenprocessen
van het secretariaat in belang toegenomen. In 2016 is hier verdere invulling aan gegeven.
Per arts is één duidelijk aanspreekpunt binnen het secretariaat. Daarnaast wordt er
inmiddels gewerkt volgens een front- en backoffice, om hiermee minder verstoringen in het
werk te realiseren. Ook wordt er dagelijks een dagstart gehouden om de taken voor die dag
te verdelen en eventuele knelpunten op te lossen met elkaar. De afdeling secretariaat en
planning zijn nauwer gaan samenwerken door wekelijks een gezamenlijke
verbeterbordsessie te houden. De integratie van secretariaat en planning zal ook in 2017
verder vorm krijgen.
 Planning
Op gebied van de planning is het afgelopen jaar met succes de dagstart ingevoerd. Dit is
een dagelijkse bijeenkomst in de ochtend van een afvaardiging van verschillende afdelingen,
waarbij wordt bekeken welke knelpunten er in de planning zijn voor de betreffende dag en
hoe dat multidisciplinair kan worden opgelost. Door de dagstart zijn er veel minder
therapieën afgezegd en het overnemen door collega’s wordt door de revalidanten goed
gewaardeerd. De uitdaging voor 2017 wordt om te bekijken hoe we het aantal therapeuten
per revalidant kunnen verlagen, aangezien hierover regelmatig klachten komen van zowel
therapeuten als revalidanten. Dit zal ook de efficiency binnen het behandelproces ten goede
komen omdat er minder overdracht hoeft plaats te vinden.

4.3 RVE kinderrevalidatie (RVE-K)
De belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen binnen de RVE-K waren:
 Eigen regie van revalidant staat centraal
Op de locatie Hyacinthstraat is er een start gemaakt met het thema “eigen regie van de
revalidant”. Voortrekker van dit traject is Ellen Teunissen, die dit combineert met haar
afstudeeropdracht voor haar masteropleiding neurorevalidatie en innovatie. De uitrol van dit
project en de borging zal in 2017 gerealiseerd worden.
 Nieuw looplab t.b.v. gangbeeldanalyse
In het 4e kwartaal 2016 is er een volledig nieuw looplab met grondreactieplaat en draadloos
EMG t.b.v. gangbeeldanalyse gerealiseerd in nauwe samenwerking met de RVE-V en
ProReva. Door het maken van gangbeeldopnamen kunnen afwijkingen in de
loopvaardigheid, het looppatroon en de spieractivatie worden vastgelegd en geanalyseerd.
Door de technisch hoogwaardige gangbeeldopnamen en de deskundigheid van de,
fysiotherapeuten, orthopedisch instrumentmaker, schoenmaker en revalidatieartsen kan voor
elke individuele patiënt een zo passend mogelijke behandeling worden ingesteld ter
verbetering van het lopen.
 Start nieuwe therapeutische ouder- kindgroep Nijntje
In 2016 is de nieuwe therapeutische ouder- kindgroep Nijntje gestart. Op deze groep kunnen
kinderen in de leeftijd van 1-2 jaar met een revalidatie indicatie geplaatst worden. Ze komen
één dagdeel per week samen met een van hun ouders naar deze groep, hierbij staat
ouderinstructie centraal. We spelen hiermee in op vraag en behoefte van zeer jonge
kinderen en hun ouders met een nieuw zorgproduct.


Kort- intensief behandelen
In nauwe samenwerking met de Twijn heeft Vogellanden een pilotmodule ontwikkeld voor
kort-intensief behandelen op de schoollocatie Boterdiep. In een periode van 10 weken
werken kinderen met een revalidatie indicatie met de gehele klas en hun docenten drie keer
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per week 2½ uur aan het realiseren van individuele doelen op ADL-gebied (algemene
dagelijkse levensverrichtingen). Daarnaast zijn de ouders nauw betrokken bij dit proces en
werken de kinderen ook thuis samen met hun ouders aan het realiseren van de gestelde
doelen middels o.a. huiswerkopdrachten. Voor- en na deze module worden de vaardigheden
van de kinderen middels testen in kaart gebracht. Hierdoor ontstaat er een objectief beeld
wat het doorlopen van deze pilotmodule bijdraagt aan het vergroten van de zelfredzaamheid
van kinderen.
 Juiste positionering kinderrevalidatie in de keten en adherentiegebied
In 2016 is er stevig ingezet op een juiste positionering van de kinderrevalidatie Vogellanden
in de keten en waar mogelijk uitbereiding van het adherentiegebied. Voorbeeld: vanaf de
zomer 2016 draait een kinderrevalidatiearts spreekuur op de kinderpoli in het St. Jansdal
ziekenhuis te Harderwijk. In 2016 realiseerde de RVE-K een toename van 8% nieuwe
aanmeldingen van kinderen en nam de productie met 6% toe.
 Het eetloket heeft een vaste plek gekregen in het behandelmogelijkheden.
In het afgelopen jaar hebben er vijf gezamenlijke eetloketmiddagen met de MDL kinderarts
plaatsgevonden. Hiermee heeft deze speciale polikliniek voor kinderen met eet- en
drinkproblematiek, een goede plek gekregen binnen de polikliniek Vogellanden.
 NAH zorg op een hoger plan
Voor kinderen met NAH is een adequate zorgmodule ontwikkeld, waarbij snellere
diagnostiek en behandeling kan plaatsvinden gericht op het verbeteren van maatschappelijk
functioneren van kinderen met NAH.

4.4 RVE Bijzondere Tandheelkunde (RVE-BT)
2016 was voor het CBT een jaar vol kwaliteit: de visitatie door Cobijt met vlag en wimpel
doorstaan. Ter voorbereiding is er voor gezorgd dat het kwaliteitssysteem goed op orde was.
Een goede bijkomstigheid.
 Medewerkers
In 2016 was het ziekteverzuim behoorlijk hoger dan begroot. Er waren vooral langdurige
ziektegevallen, o.a. onder de tandartsen.
 Productie
De onderbezetting van tandartsen (ziekte en verloop) heeft ervoor gezorgd dat onze
afgesproken productie niet is gehaald. Dat zorgt ervoor dat er ook minder ruimte is in de
ondersteunende kosten, zoals personeelskosten, verbruiksmaterialen en opleidingen. Toch
is het jaar positief afgesloten.
 Toekomst
2017 wordt het jaar van de losse eindjes en balans. De afgelopen jaren is hard gewerkt om
alles in het centrum op orde te maken. Er zijn veel projecten opgestart en soms waren we
wat te ad hoc. In een medewerkersbijeenkomst zijn de losse eindjes geïnventariseerd met
het doel deze te gaan afwerken. Doelen voor de toekomst zijn:
- het IT systeem verder ontwikkelen;
- ‘Gewoon Gaaf’ implementeren binnen het kinderteam;
- doelen zichtbaar te maken voor de medewerkers en deze visualiseren op de afdeling
zodat iedereen zich daarbij ook betrokken voelt; en
- patiëntenquête uitdoen om te meten of patiënten nog steeds tevreden zijn.
Nagestreefd wordt een cultuur van continue (kwaliteit)verbetering. Hiervoor is het nodig dat
de gedachte van continue verbetering in de haarvaten van de RVE-BT komt te zitten, te
beginnen bij de medewerkers.
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4.5 Facilitair Bedrijf (FB)
 Renovatie kliniek
In september 2016 is de renovatie van de kliniek van start gegaan. Er is begonnen op de
afdeling Ibis. Het resultaat is een afdeling welke qua sfeer bijdraagt aan een prettige
omgeving om in te revalideren en te werken. Ook draagt het concept bij aan de
zelfredzaamheid van revalidanten. Er is bijvoorbeeld rekening gehouden met de kleuren en
verlichting om zo prikkels te beperken en contrasten te vergroten.

 Aanleg beleeftuin
In 2016 zijn we gestart met het aanleggen van de beleeftuin. Dit was een stuk braakliggend
terrein maar heeft inmiddels een zeer fraaie uitstraling. Een plek waar therapieën worden
gegeven en de verbinding wordt gelegd met de wijk.

 Aanpassing Entree
Ook is de entree in een nieuw jasje gestoken. Hierdoor heeft de entree een eigentijdse
uitstraling die past bij de uitstraling van Vogellanden.
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 Geslaagde events
We kunnen terugkijken op een aantal geslaagde evenementen die ondersteund zijn vanuit
het Facilitair Bedrijf, zoals de muziekavond, sinterklaasviering, het kerstdiner voor
revalidanten en het eindejaarsfeest. Met name het eindejaarsfeest is een voorbeeld van een
mooie samenwerking tussen alle afdelingen van het Facilitair Bedrijf.

 Radio GaGa
In september 2016 zijn er opnames geweest van Radio Gaga. Naast het goede weer was er
ook veel positieve energie. 's Morgens werden in Vogellanden radio’s uitgedeeld, er was een
indrukwekkend interview met diverse revalidanten, kinderen van de TPG kwamen even bij de
caravan buurten, er waren spontane ontmoetingen met kinderen en volwassenen in en om
het gebouw, de presentatoren gingen sporten en zwemmen met revalidanten en
maandagavond eindigde rondom een kampvuurtje gestookt in een vuurkorf die werd
aangeboden door de Beleeftuin.

 Eerste kennismaking met LEAN
Bij de technische dienst en het facilitair bedrijfsbureau zijn de eerste LEAN werkwijzen
zichtbaar. Er is begonnen met een dagstart en een LEAN bord. Dit zorgt voor een dagelijks
goede werkverdeling en juiste prioritering.

4.6 Bedrijfsbureau
4.6.1 Kwaliteit & Veiligheid
De afdeling Kwaliteit &Veiligheid ondersteunt de organisatie en professionals bij het leveren
van een optimale zorg aan de revalidanten. Klanten van de afdeling zijn de managers en
medewerkers. Het doel is om samen de kwaliteit van onze behandelingen en zorg te
bewaken, te verbeteren en zichtbaar te maken.
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Kwaliteit
 Hercertificering HKZ-certificaat
In april vond hercertificering plaats ten behoeve van het opnieuw
verkrijgen van het HKZ certificaat. Er werden geen (kritische)
tekortkomingen gevonden. Er zijn enkele aandachtspunten gegeven:
‘SMART formuleren van doelstellingen’ en ‘risico-inventarisaties
uitvoeren’.
 Audits
Auditrondes zijn uitgevoerd. De audits waren gericht op het thema ‘veiligheid’ in brede zin:
van veiligheid voor patiënten (privacy, hygiëne) tot veiligheid voor medewerkers
(receptionisten, gebouw).
 Opleidingsvisitatie
De afdeling heeft ondersteund bij de voorbereiding van de ‘5-jaarlijkse’ opleidingsvisitatie
voor de opleiding revalidatiegeneeskunde. De opleidingserkenning is opnieuw verleend.
Aanbevelingen voortkomend uit de visitatie worden besproken en omgezet in acties in de
opleidingscommissie.

-

-

-

Tevredenheidsmetingen revalidanten
Ervaringsindicatoren: Vogellanden participeert in het uitzetten van ervaringsindicatoren
die door RN zijn ontwikkeld. Deze worden ook als benchmark gebruikt. Per kwartaal
worden gegevens terug gerapporteerd aan het management. De rapportcijfers zijn over
het algemeen hoog. Op hoofdlijnen zijn er geen significante verschillen met landelijke
cijfers. Een enkele keer is dit wel het geval op detail niveau: zowel positief als negatief.
De gemiddelde tevredenheid:
o RVE-V: 8,4 (2015: 8.1; 2014: 8.0)
o RVE-K: 8,6 (2015: 8.4; 2014: 8,5).
Spiegelgesprekken:
o RVE-V: naar aanleiding van signalen van klinische revalidanten
is een
spiegelgesprek gehouden ten aanzien van bejegening, met name tijdens het
avondeten, van klinische revalidanten in het restaurant.
o RVE-K: Samen met schoollocatie Boterdiep van de Twijn werd een
spiegelbijeenkomst gehouden met het thema “Eén Kind, Eén Plan” (EKEP).
Laagdrempelige meldingen revalidanten: In de gehele organisatie zijn ‘tip-top kaartjes’
uitgezet. Cliënten worden op diverse plaatsen in de organisatie uitgenodigd om hun
tevredenheid en hun verbetermogelijkheden aan te geven. De uitkomsten worden in
overleg met de RVE-managers besproken en omgezet in verbeteracties.

 Commissies
Veiligheidsbevorderende commissies (Veilig Incidenten Melden (VIM), commissie Basis
Medische Zorg (BMZ), GeneesMiddelen Distributie Commissie (GMDC), InfectiePreventie
Commissie (IPC)) hebben hun acties in jaarverslagen vastgelegd evenals hun plannen voor
2017. Highlights:
- VIM: er waren 179 meldingen (inclusief 12 van het CBT). Het grootste aantal meldingen
ligt conform eerdere jaren bij medicatie (88x) en (bijna)vallen (53x). Voor verdere
inhoudelijke informatie: zie het jaarverslag VIM.
- BMZ: er was sprake van met name aanscherpingen op bestaande protocollen
- IPC: extra nadruk is gelegd op hygiëne maatregelen en MRSA screening en
maatregelen.
- GMDC: in juli is overgegaan naar een nieuwe samenwerkingspartner voor de apotheek
(Apotheek van Isala-Diaconessenhuis) met een nieuw distributiesysteem (Baxter).
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Veiligheid
 Veiligheid Management Systeem (VMS)
Tijdens de HKZ certificeringsronde werd tevens het Veiligheidsmanagement Systeem (VMS) gecertificeerd conform Nederlands
Technische Afspraak (NTA 8009:2011).
 Convenant Medische technologie
Het Beleid Beheer Medische Technologie is in 2016 goedgekeurd
tijdens de certificering. Het betreft eisen die gesteld worden ten
aanzien beheer van medisch apparatuur en hulpmiddelen vanaf
aanschaf tot verwijdering. Intern zijn verdere afspraken gemaakt om
dit beleid verder door te ontwikkelen en te implementeren. Dit is
opgepakt en wordt doorgezet in 2017.
 Veiligheidsrondes
Als onderdeel van het VMS en mede om de bestuurlijke betrokkenheid te kunnen aantonen,
zijn veiligheidsrondes geïmplementeerd. In 2016 zijn 3 rondes gehouden: RVE-V: kliniek
(afdeling Wielewaal), RVE-K: locatie Hengeveldcollege en FB: Technische dienst.
 Cultuurmeting (COMPaZ)
Na de cultuurmeting in 2015 is afgesproken enkele ‘cultuurvragen’ mee te nemen in het
Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) zodat deze vragen een vaste plaats krijgen.
 PRI
Een Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI) werd uitgevoerd in verband met
‘Gangbeeldanalyse’ en invoering van het ‘nieuwe personeelsinformatiesysteem van AFAS’.
In 2017 zullen PRI’s ook deels gekoppeld worden aan behandelprogramma’s.
Klachten
De klachtencommissie kwam twee keer bij elkaar. Beide keren ging het om een reguliere
vergadering (jaarverslag en tussenbijeenkomst).
De Klachtenfunctionaris nam in 2016 23 klachten in behandeling (2015: 26x, 2014: 14x).
Een klacht kent vaak meerdere ‘items’. Geordend naar hoofditems, betroffen de klachten:
RVE RVE-K
RVE-V
RVE-V (chron.pijn)
Item
Communicatie  Miscommunicatie  Niet betrekken ouders bij  Onheuse bejegening
/ bejegening  Divers (2x)
behandeling
 Onvrede over formulering
Behandeling  Geen match met  Verkeerd advies rolstoel
behandelaar
 Onjuiste behandeling
Resultaat
Doorver Oneens met ontslag kliniek  Geen goede
wijzing
doorverwijzing
 Ontevreden over nazorg
 Onvrede over verwijsbrief  Stopzetten BHO (2x)
en overdracht
Kosten
 Onvoldoende informatie
t.a.v. kosten

CBT
 Kosten niet conform
afspraak
 Zorgen over
behandeltraject
 Resultaat prothese (3x)
 Ontevreden over
doorverwijzing

 Te hoge kosten

- Afronding klachten
De meeste klachten zijn naar tevredenheid behandeld, maar dat was niet mogelijk bij alle
klachten. Eind 2016 zijn twee klachten doorgezet naar de aansprakelijkheidsverzekeraar.
- Acties naar aanleiding van klachten
De klachten worden vaak direct, na toestemming klager, gedeeld met de manager van de
betreffende RVE. Deze zet vaak weer acties uit. Veelal worden de klachten besproken als
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casus in het werkoverleg van managers of artsen. Binnen de RVE-BT CBT zijn afspraken
gemaakt over verwachtingenmanagement.
- Aanpassing aan nieuwe wetgeving
Vanwege veranderde wetgeving (invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
(Wkkgz), respectievelijk het vervallen van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ), is
uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe klachtenregeling. Deze is opgesteld conform
modelklachtenregeling NVZ. In de nieuwe wet is bemiddeling door een klachtenfunctionaris
verplicht. De klachtencommissie is niet meer verplicht, maar een keuze voor de instelling.
Vogellanden heeft ervoor gekozen om de klachtencommissie te laten voortbestaan, onder de
nieuwe naam Klachten onderzoekscommissie (conform modelreglement NVZ).
Eind december 2016 is aangesloten bij de externe ‘Geschillencommissie zorg’ vanwege
verplichting uit de Wkkgz.

4.6.2 Communicatie
De afdeling Communicatie ondersteunt het communicatieproces door het informeren en het
inspireren van communicatiedoelgroepen (intern en extern). Daarnaast stuurt de afdeling op
een passende communicatiestructuur die aansluit bij de organisatiecultuur die we ambiëren.
Daarin vervullen de communicatieadviseurs ook een adviserende rol richting het bestuur en
het management. Het doel is toegankelijke informatie en communicatie gericht op de
ontvanger en passend bij een mensgerichte aanpak. In 2016 heeft afdeling Communicatie de
volgende resultaten behaald.
Externe communicatie
 Website
In 2016 is gewerkt aan de vindbaarheid en de technische optimalisatie van de website. Via
Google analytics zijn de statistieken gevolgd en kunnen we concluderen dat de optimalisatie
is geslaagd. Het aantal bezoeken op de website is fors toegenomen. Dit aantal is vier keer
hoger dan het jaar daarvoor: 92.578 bezoeken op de website in 2016 tegen 23.292 in 2015.

Figuur 1. Aantal gebruikers van de website www.vogellanden.nl

 Sociale media
Vogellanden zet sociale mediakanalen in om met diverse doelgroepen te communiceren.
Sociale media zijn bij uitstek geschikt om naast de professionele expertise, ook de
mensgerichte kant van de organisatie te laten zien. De doelstelling voor 2016 was een
toename van het aantal volgers/likes met 20%. Vooral bij Facebook hebben we prachtige
resultaten behaald. Hieronder staan de cijfers van 2016 op een rij.
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Aantal likes op Facebook: 1 januari 2016: 689 likes – 31 december 2016: 1071 likes (+ 55%)
Aantal volgers op Twitter: 1 januari 2016: 987 volgers – 31 december 2016: 1097 volgers (+ 11%)
Aantal volgers op LinkedIn: 1 januari 2016: 937 volgers – 31 december 2016: 1136 volgers (+21%)

 Berichtgeving in de pers
In 2016 is Vogellanden met de volgende items in de pers gekomen:
- aanleg van en diverse activiteiten in de beleeftuin
- Vogellanden-kinderen die koningspaar bloemen aanbieden tijdens Koningsdag
- promotieonderzoek van E. Baars naar prothesefit
- aankondigingen van een themabijeenkomst mantelzorgers, het Kemerink Sportevent, de
Open Dag, een golf-clinic (golfen met een handicap)
- Werken met een camera boven de behandelstoel bij de RVE-T
- tandartszorg voor peuters
- een sociaal plan zonder reorganisatie
- ontvangst Groen Prijs van de gemeente Zwolle
- optimale pijnzorg in de regio Zwolle
- samenwerking dwarslaesiezorg in Noord Nederland
- kwalitatief onderzoek naar eigen regie
Gepubliceerd werd in regionale dag- en weekbladen, zoals De Stentor, De Peperbus, De
Swollenaer en De Assendorper. Maar ook op Weblog Zwolle en in vakbladen als Skipr,
Nederlands Tandartsenblad, Korter maar Krachtig (patiëntenvereniging prothesegebruikers),
Nederlands Tijdschrift voor Geriatriefysiotherapie, Fysiopraxis en Revalidatie Magazine.
 Evenementen
Evenementen die dit jaar georganiseerd vanuit of in samenwerking met afdeling
Communicatie:
- Op 19 maart werd in Vogellanden een Open dag georganiseerd.
- Uitreiking Groene Prijs
- Klinische avond RVE-BT
- Radio Gaga op 16,17 en 18 oktober.
- Bezoek Directeur en medewerkers Natuur en Biodiversiteit van het Ministerie van
Economische Zaken en medewerkers van Provincie Overijssel aan de Beleeftuin.
- De “aftrap” van het Ervaringscafé.
- Het kerstdiner voor klinische revalidanten
- De eindejaarsbijeenkomst voor alle medewerkers en vrijwilligers.
Interne communicatie
 Personeelsblad
Personeelsblad Reflex is in 2016 vier keer verschenen onder eindredactie van de afdeling
Communicatie.
Corporate communicatie
 PR middelen
Vanuit Communicatie zijn de volgende PR middelen ontwikkeld:
- Folders: voor de Open Dag, de RVE BT, Gerodontologie, Integrale Behandeling Obesitas
(IBO), Patiëntenfolders RVE-K (NAH, Spraakcomputer)
- Banners: IBO, Clientenraad, RVE-V, RVE-K, RVE-BT
- Posters researchbijeenkomst, MTO, (sport)activiteiten voor cliënten, dverse posters voor
de klinische afdeling
- Extra onderdeel op website klaargezet voor RVE Prevalidatie.
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 Workshop
De communicatieadviseur heeft in samenwerking met de coördinator van IBO op 14 april
2016 vier workshops verzorgd op het symposium Gezondheid & Sport van Landstede. Voor
dit symposium waren alle docenten en medewerkers uit de richtingen gezondheid en sport
uitgenodigd. In totaal hebben ruim 80 medewerkers van de onderwijsinstelling deelgenomen
aan de workshop die in het teken stond van ‘Prevalidatie’.

4.6.3 Human Resource
De afdeling HR wil het voor en met de medewerkers ongewoon goed doen. Vogellanden
vindt het belangrijk dat medewerkers goed in hun vel zitten en trots zijn op hun werk. Als
medewerkers gepassioneerd kunnen werken, kan de beste zorg geleverd worden!

-

-

-

-

Beschikbaarheid van personeel
Personeelsformatie: De personeelsformatie bedroeg op 31 december 2016 bruto 239 fte,
ten opzichte van 2015 (bruto 231 fte) is dit een stijging van 8 fte. Dit komt door de
productiestijging in 2016. In 2015 is er begonnen met min-max contracten om zo piek- en
daluren op te vangen.
Stagiaires: In 2016 hebben 38 stagiaires tijdens hun stageperiode gewerkt bij
Vogellanden. In 2015 waren dat 40 stagiaires. In 2016 zijn duurzame contacten
onderhouden met onze opleidingsinstituten (MBO, HBO en WO) om zo stagiaires te
boeien en binden. Zij zijn onze toekomstige medewerkers. Niet alleen voor Vogellanden
leiden we mensen op, we vinden dit een maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Daarop aansluitend hebben we in 2016 “Mentoring@work” samen met de Landstede
Groep opgezet. Mentoring@work heeft het doel om te voorkomen dat stagiaires uitvallen
tijdens hun stage, door aan de stagiair een maatje (oud medewerker van Vogellanden) te
koppelen. Het maatje biedt de stagiair een luisterend oor en kan deze ondersteunen in
zijn/haar mentale situatie.
Vrijwilligers: Door het aanstellen van een coördinator vrijwilligerswerk is er meer
aandacht gegeven aan de vraag en het aanbod van vrijwilligerswerk. In 2016 zijn er 54
vrijwilligers actief bij Vogellanden. In 2015 waren dit er 41. Met de inzet van vrijwilligers is
Vogellanden in staat zo klantvriendelijk mogelijk te werken. Vrijwilligerswerk vult de
professionele zorg aan, maar vervangt deze niet. Ook ex-revalidanten willen graag iets
betekenen voor de huidige revalidanten door middel van het “peer-to-peer”-principe
(inzetten van ervaringsdeskundigen).
Participatie: Vogellanden zet zich in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en
staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. In 2016 zijn 9 medewerkers
met een afstand tot de arbeidsmarkt bij Vogellanden werkzaam geweest via een
stageovereenkomst, een werkervaringsplek, een tijdelijk of een vast contact.

 Kwaliteit van Werken: Ontwikkelgesprek
Vogellanden stimuleert en faciliteert de medewerkers in hun functionele-, maar vooral ook
persoonlijke ontwikkeling. Niet hun talent maar hun gedrag bepaalt of zij succesvol zijn in het
goed uitvoeren van hun functie. Zij zijn immers zelf hun belangrijkste instrument. Hiervoor is
het “Ontwikkelgesprek” ontworpen. Er wordt feedback gevraagd aan een collega, niet per
definitie een de leidinggevende: een leidinggevende ziet de medewerker niet dagelijks
functioneren, maar collega’s wel.
In 2016 hebben 102 medewerkers gebruik gemaakt van het ontwikkelgesprek .
 Medewerkerstevredenheidsonderzoek
In 2016 heeft er weer een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) plaatsgevonden.
In overstaande tabel de cijfers van 2016 ten opzichte van voorgaande MTO-uitslagen en de
score ten opzichte van de Benchmark.
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Bevlogenheid
Betrokkenheid
Tevredenheid
Bron:

2016

2014

2012

Benchmark

7,7
7,9
7,4

7,8
7,7
7,2

7,7
7,7
6,9

7,6
7,5
7.2
Effectory

Medewerkers van Vogellanden hebben gemiddeld iets hoger gescoord op tevredenheid in
vergelijking met het MTO van 2014. Een mooi resultaat, maar voor ons nog niet goed
genoeg. Nog steeds ervaart 45% van de medewerkers werkdruk en dat vinden we veel te
veel en dat willen we het komende jaar verder willen verbeteren.
 Verzuim
Eén keer per jaar maakt Vernet de Health Ranking bekend. Vernet geeft in één cijfer aan
hoe een organisatie binnen een branche presteert op het gebied van ziekteverzuim. Voor de
berekening van deze ranking wordt gebruik gemaakt van verschillende indicatoren, ieder met
een eigen wegingsfactor. Deze indicatoren zijn: ziekteverzuimpercentage, meldingsfrequenties, duurklassen en ziektekosten per fte. De score van Vogellanden in 2016 is 7,9.
Op verschillende verzuimonderdelen presteert Vogellanden op of boven het gemiddelde.
 Deskundigheidsbevordering
Vogellanden streeft ernaar om een lerende organisatie te zijn, waar medewerkers
gestimuleerd worden te leren en te ontwikkelen, zowel professioneel inhoudelijk als
persoonlijk. We houden elkaar voortdurend scherp met het doel om ons als individu, als
team en daarmee als organisatie te ontwikkelen. Dit is nodig om:
- goed te kunnen anticiperen op ontwikkelingen en veranderingen in de zorg; en
- optimaal gebruik te maken van de talenten en kwaliteiten van de medewerkers.
Vogellanden reserveerde voor 2016 minimaal 3% van de gemiddelde loonsom om dit geld te
besteden aan opleiding- en ontwikkeling voor medewerkers. Dit budget werd verdeeld onder
de vakgroepen, die de besteding van het budget konden onderling verdeelden aan
opleidingen die zij belangrijk achten.

4.6.4 Onderzoek en Ontwikkeling

 Onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek binnen Vogellanden wordt gestuurd vanuit de Research
commissie (RC). De RC heeft als doel het stimuleren van het opzetten en uitvoeren van
wetenschappelijk onderzoek met het streven om zo hoogwaardige wetenschappelijk output
te bewerkstelligen vanuit de revalidatiegeneeskunde in de Zwolse regio.
In 2016 afgeronde of beëindigde onderzoeken zijn:
- Rotterdams Afasie Therapie Studie-3 (RATS-3): een extern onderzoek vanuit Erasmus
MC, waaraan Vogellanden bijdragen geleverd heeft.
- Medicamenteuze behandeling van acute fantoompijn bij patiënten met amputatie
onderste extremiteit: Een systematisch review. Een onderzoek van A. Karstenberg in het
kader van haar opleiding tot revalidatiearts.
Presentaties en publicaties:
- Er zijn in totaal zeven verzoeken voor het uitvoeren van onderzoek ingediend bij de
researchcommissie: vier vanuit externe onderzoekscentra en drie door medewerkers van
Vogellanden.
- Er zijn drie publicaties geweest in wetenschappelijke tijdschriften, terwijl drie andere
publicaties zijn ingediend, maar nog niet beoordeeld en/of geplaatst.
- Er is één wetenschappelijke presentatie gegeven, namelijk op het Dutch Congress of
Rehabilitation Medicine.
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Om het lezen van wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en de waarde daarvan beter te
kunnen inschatten is in 2016 gestart met de Journal club. Drie keer is een artikel gelezen,
beoordeeld (CBO beoordelingsrichtlijnen) en gezamenlijk besproken. Alle medewerkers zijn
uitgenodigd en kunnen een artikel aandragen. Gemiddeld zijn er tot nu toe 6 personen bij de
bijeenkomsten aanwezig geweest.
In elke uitgave van het personeelsblad Reflex 2.0 verzorgt de researchcommissie een
column met een onderwerp gerelateerd aan wetenschappelijk onderzoek. In 2016 zijn daarin
o.a. behandeld:
- Tussentijdse uitkomsten onderzoek Integrale Behandeling Overgewicht (IBO)
- Researchcommissie ziet er op toe dat de privacy van deelnemende patiënten voldoende
gewaarborgd blijft
- Welke medicamenteuze behandeling van acute fantoompijn bij patiënten met amputatie
onderste extremiteit het best voorgeschreven kan worden
 Ontwikkeling
In 2016 is de verspreiding van het Lean-denken voortgezet. Enerzijds door middel van
scholingen: twee basiscursussen introductie in Lean, twee cursussen Getting things done en
voor leidinggevenden een scholingsdag Lean leiding geven, jaarplanopzet en -monitoring.
Anderzijds door de implementatie van en coaching bij afdelingsgewijze dagstart- en
verbetersessies.
Ook zijn een flink aantal projecten door de Leancoaches uitgevoerd of begeleid. Bij elk
project zijn betrokken medewerkers kort geschoold in het Lean-denken.
De belangrijkste door afdeling P&P in 2016 uitgevoerde en ondersteunde projecten:
Naam project

2016
Q1 Q2

Doorontwikkeling EPD
Anders plannen
Implementatie Patiëntportaal
Vervolmaken indicering en registratie behandelmodules
Zorgpadondersteuning (landelijk project o.l.v. VIR)
Privacybescherming: voldoen aan wettelijke eisen
RVE-K: planning Hengeveldcollege
RVE-V: verpleging leaner inzetten
RVE-V: lean werken in medisch secretariaat
CBT: lean werken tandartsassistenten
Invoering Hoshin Kanri (jaarplan- en monitormethodiek)
Invoering nieuw personeelsinfo- & salarisverwerkingsyteem
Certificering AO-IC
> = loopt door in 2016

Groen = doorlooptijd project

2017
Q3

Q4
>
>
>
>
>
>

√
√
√
√
>
>
>

√ = project in betreffend kwartaal afgerond

4.6.5 Financieel beleid
4.6.5.1. Begroting 2016
In de begroting 2016 werd op het jaar vooruit geblikt als een jaar met onzekerheden in de
omzetbepaling. De omzet revalidatie was voor dit jaar gebaseerd op een aantal aannames:
- De productstructuur in 2016 was grotendeels anders dan in 2015 met volledig afwijkende
tarieven, dus geen historie;
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-

-

De werkelijke omzet van 2015 was op het moment van opstellen van de begroting
onvoldoende precies te voorspellen, doordat de verkoopwaarde van de DBC’s op dat
moment niet precies kon worden bepaald. We moesten voor een groot deel rekenen met
de kostprijs in plaats van de verkoopprijs;
2015 was een overgangsjaar waarin de doorlooptijdverkorting van 35- naar 120 dagen
DBC’s een grote rol speelde, resulterend in een schadelastdip, waarvan het effect eind
2015 nog niet helemaal was vast te stellen;

In de vergadering van de Raad van Toezicht in december 2015 is een werkbegroting voor
2016 goedgekeurd met een beoogd positief resultaat van € 650.000,--, waarin begrepen
dotaties aan de Reserve aanvaardbare kosten en de bestemmingsreserves voor inventaris
en renovaties.
In deze begroting is een bedrag opgenomen van € 530.000,-- aan taakstellingen voor de
RVE’s. Dit bedrag is in december en januari ingevuld middels het inkrimpen van formatie op
de kliniek en door diverse bezuinigingsmaatregelen met name in het Bedrijfsbureau en bij
het Facilitair Bedrijf. De begrote personele bezetting is ten opzichte van het voorgaande jaar
gedaald met circa 3,8 fte, grotendeels veroorzaakt door formatie-inkrimping bij de verpleging
kliniek en de afdeling Adaptatie.
Er werd in de begroting voor 2016 uitgegaan van een productieniveau vergelijkbaar met
niveau van de begroting 2015. De productiebesprekingen met de diverse zorgverzekeraars
waren tijdig afgerond en hebben bij de grootste zorgverzekeraars geleid tot afspraken met
een productieplafond.
4.6.5.2. Realisatie 2016
De in 2016 gerealiseerde productie is uiteindelijk circa 5,4% boven begroot uitgekomen en
6,3% boven het niveau 2015. Dit beeld is zichtbaar zowel in de kliniek als in beide
revalidatiepoli’s, over alle patiëntengroepen van volwassenen en kinderen. Uitgebreide
analyses geven aan deze groei komt uit het gehele adherentiegebied als gevolg van fors
toegenomen verwijzingen door huisartsen en neurologen, revalidatieartsen en kinderartsen
in de ziekenhuizen. De diagnosegroepen hersenen, neurologie en aandoeningen
bewegingsapparaat groeien het snelst.
Ook in 2016 bleek de marktverdeling van de productie anders dan begroot en afgesproken.
Met de twee zorgverzekeraars waarbij grote overschrijdingen van het omzetplafond dreigden
zijn tijdig besprekingen begonnen om het productieplafond naar boven bij te stellen. Met
succes: er werden productieverruimingen afgesproken van in totaal € 530.000,--.
Door de effecten van niet gefinancierde overproductie op de afgesproken omzetplafonds
2016 per zorgverzekeraar is ons mogelijke financiële nadeel voorlopig berekend op
€ 675.000,--. Dit bedrag is meegenomen in de berekening van de omzet en het resultaat
alsmede op de balans opgenomen als terug te betalen aan de zorgverzekeraars.
Zoals in het jaarverslag over 2015 gemeld is in 2016 door Vogellanden beroep aangetekend
bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven tegen de afwijzing van een post in de
eindafrekening van de transitieperiode van budget naar outputfinanciering over de jaren
2012 en 2013 door de NZa. De hoorzitting heeft januari jl. plaatsgevonden. De uitspraak van
het College wordt medio 2017 verwacht.
De productie bijzondere tandheelkunde bleef heel 2016 achter bij begroot door ziekte en
verloop van tandartsen. Per saldo is de totale productie over heel 2016 circa 7,5% onder de
oorspronkelijke begroting uitgekomen. Door kostenbezuinigingen heeft de RVE bijzondere
tandheelkunde het financieel nadeel kunnen beperken.
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De hogere productie heeft geleid tot extra kosten. Tevens zijn investeringen in IT- en leanprojecten en extra ondersteuning bij applicatiebeheer in de exploitatie verwerkt.
Conclusie: ondanks de taakstelling en een groot aantal projecten dat in 2016 is uitgevoerd,
waaronder de renovatie van de kliniek, is door een grote inspanning van alle medewerkers
uiteindelijk een zeer goed resultaat gerealiseerd. Zowel door de revalidatie-organisatie als
door het centrum voor bijzondere tandheelkunde is enorm veel werk verzet, waarbij mede
door het inzetten van verbeterprojecten (waaronder lean-trajecten), medewerkers op een
goede en prettige manier hun taken hebben kunnen uitvoeren.
Het exploitatieresultaat 2016 komt, mede door bovengenoemde mee- en tegenvallers, uit op
€ 1.125.000,--. Dit bedrag is inclusief de begrote dotaties aan de bestemmingsreserves
inventaris en instandhoudingsinvesteringen.
4.6.5.3. Financiële positie
Om een beeld te geven van de financiële positie van de instelling per einde boekjaar kunnen
de volgende kengetallen worden gebruikt:
Kengetallen
Rentabiliteit
Resultaatratio

2016

2015

4,7%

4,1%

Liquiditeit
Quick ratio
Current ratio

203%
147%

202%
146%

Solvabiliteit
Eigen vermogen/balanstotaal
Eigen vermogen/totaal opbrengsten

22,2%
30,7%

19,0%
25,8%

Overig
Debt service coverage rate (DSCR)

1,5

3,0

De resultaatratio geeft het resultaat boekjaar weer ten opzichte van de totale opbrengsten.
Door het positieve resultaat in 2016 is deze ratio in dit jaar uiteraard positief, en iets hoger
dan in 2015.
De quick ratio en de current ratio worden gehanteerd om de liquiditeit weer te geven.
De quick ratio wordt als volgt berekend: vlottende activa (inclusief liquide middelen) gedeeld
door de kortlopende schulden. Deze ratio is stabiel ten opzichte van 2015. De current ratio is
de vlottende activa (exclusief liquide middelen) gedeeld door de kortlopende schulden. Ook
deze ratio is hetzelfde niveau gebleven als voorgaand jaar
De solvabiliteit (uitgedrukt als eigen vermogen in relatie tot totaal opbrengsten) is in 2016
toegenomen van 25,8% ultimo 2015 naar 30,7% ultimo 2016 en komt hiermee ruim boven de
interne doelstelling van minimaal 25% uit.
Het solvabiliteitskengetal eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal is gestegen ten
opzichte van voorgaand jaar als gevolg van het goede resultaat 2016 in combinatie met een
stabiel balanstotaal.
De DSRC is een kengetal dat door banken wordt gebruikt om de verdiencapaciteit te
relateren aan de rente- en aflossingsverplichtingen voortvloeiend uit haar schulden. De norm
die hierbij voor Vogellanden gehanteerd wordt is 1,3. De gescoorde ratio ligt hier met 1,5
boven.
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De hoofdlijnen van de balans en resultatenrekening 2016 zijn opgenomen in bijlage 5.
4.6.5.4. Vooruitblik 2017
Vogellanden richt zich op ontwikkeling en constante verbetering en dat leidt automatisch tot
meer doelmatigheid. De doelstelling om te komen tot een doelmatigheidsverbetering van
10 % blijft gecontinueerd. Constant blijven verbeteren is leuk en maakt ook dat we proactief
inspelen op alle mogelijke ontwikkelingen en is een voorwaarde om een volwaardige speler
in de markt te blijven door:
- het zo cliëntgericht mogelijk maken van onze zorgpaden door te standaardiseren,
optimaliseren en vernieuwen;
- het optimaliseren van de omzet door groei in volume van onze gecontracteerde zorg,
door uitbreiden van ons adhaerentiegebied en door uitbreiden van productievolume door
middel van derde geldstromen.
We streven ernaar om de omzet jaarlijks met 3% te kunnen laten groeien, rekening houdend
met indexeringen, autonome groei, nieuwe en commerciële producten.
Ondernemerschap is hier noodzakelijk.
 Solvabiliteit
De reservepositie van Vogellanden is inmiddels voldoende stevig om in een voorkomende
situaties mogelijke problemen adequaat het hoofd te bieden. Eind 2016 is de solvabiliteit
gestegen naar 30,7%. De doelstelling is om dit kengetal in de toekomst boven 30% te
houden. Dit willen we realiseren door jaarlijks een zodanige dotatie aan het Eigen Vermogen
te begroten, dat ieder jaar de solvabiliteit minimaal stabiel blijft c.q. licht toeneemt.
 Liquiditeit
De liquiditeit is inmiddels op een voldoende niveau. De te verwachten terugbetalingen uit
hoofde van contractoverschrijdingen en neerwaartse bijstelling van bevoorschotting kan uit
de beschikbare middelen betaald worden. Het facturatieproces is inmiddels beter ingericht.
De laatste maanden van 2016 heeft het management zich bezig gehouden met de opstelling
van de beleidsplannen voor de jaren 2017 tot en met 2019, het jaarplan, de exploitatie- en de
investeringsbegroting voor 2017.
Het resultaat is verwerkt tot de definitieve jaarbegroting welke in de decembervergadering
van de Raad van Toezicht is goedgekeurd. De exploitatiebegroting sluit met een positief
saldo van € 650.000,--.
De personele bezetting is in de begroting 2017 ten opzichte van het voorgaande jaar
gestegen met circa 3 fte, met name in de RVE volwassenen, het Bedrijfsbureau en het
Facilitair bedrijf.
4.6.5.5. Overige aandachtspunten
 Risico marktaandeelmutaties zorgverzekeraars
Het belangrijkste risico in de zorgproductie revalidatie is gelegen in marktaandeelmutaties
tussen zorgverzekeraars onderling. Deze mutaties zijn voorafgaande het jaar niet of
nauwelijks te voorspellen en zijn als zorgaanbieder ook niet te beïnvloeden. Door Vektis
worden jaarlijks centrale marktaandeelmutaties berekend welke vervolgens worden verwerkt
in de productieafspraken voor dat jaar, maar de werkelijkheid ontwikkeld zich vaak anders en
veel grilliger.
Het gevolg van deze marktaandeelmutaties is dat er bij de ene zorgverzekeraar
onderschrijdingen en bij de andere verzekeraar overschrijdingen op de afspraak kunnen
ontstaan. Beiden worden financieel niet vergoed, terwijl er bij meerproductie ook meerkosten
zijn. Vanaf 2016 is actuele stuurinformatie beschikbaar dat het management in staat stelt om
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dreigende overschrijdingen te signaleren en te bespreken met de betreffende
zorgverzekeraars. Tevens werken we inmiddels met tools om de ontwikkeling van het DBCproduct gedurende het zorgtraject te kunnen volgen.
 Toegenomen omzetrisico
De zorgverzekeraars hebben de afgelopen jaren de materiële controles op de declaraties
van zorginstellingen uitgebreid en geïntensiveerd. Vooralsnog hebben deze controles bij
Vogellanden geleid tot een beperkt aantal correcties, zowel in aantal als in waarde.
In 2016 is de interne controle op het facturatieproces sterk verbeterd, na afstemming met de
extern accountant. Er is een uitgebreide steekproef genomen op 60 medische dossiers om
de registratie van patiëntgegevens vanaf het eerste contact tot en met ontvangst van
betaling van de declaratie door de zorgverzekeraar te toetsen aan wet- en regelgeving. De
uitkomsten van deze steekproef zijn vervolgens beoordeeld door de accountant. De
uitkomsten geven geen aanleiding tot te verwachten financiële correcties.
 Certificering declaratieproces
Vanuit RN en ZN is een ontwikkeling geïnitieerd om het registratie- en declaratieproces bij
revalidatiecentra te certificeren conform ISAE 3000. De nulmetingen op opzet, bestaan èn
werking van beheersmaatregelen zijn in 2015 verricht. De hieruit voortvloeiende
verbeterpunten zijn in 2016 intern opgepakt. De extern accountant belast met de controle op
het procescertificering 2016 is in dit jaar gestart met de controle bij Vogellanden. Hij heeft
andere accenten gelegd, zowel bij de controles op de jaarrekening en de steekproef, als bij
de controle op de procescertificering. De (nieuwe) aandachtspunten die voortvloeien uit de
toetsing over 2016 zijn inmiddels intern besproken en opgepakt.
4.6.5.6. Financiële instrumenten
Vogellanden maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële
instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s.
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Bijlage 1 Organisatiestructuur

Vogellanden
Hoofdstructuur
Raad van Toezicht

Bestuurder
HRM
F&I
Stafbestuur
ICT
Medische staf
Procesinnovatie & projecten
Kwaliteit
Cliëntenraad
Communicatie
Vrijwilligerscoördinatie

Ondernemingsraad

Bedrijfsbureau
Facilitair
bedrijf

RVE ziekenhuis
revalidatie

RVE volwassenen
revalidatie

RVE
kinderrevalidatie

RVE bijzondere
tandheelkunde

RVE
prevalidatie

hiërarchische relatie
adviserende relatie
functionele relatie
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RVE volwassenenrevalidatie
Manager bedrijfsv
Management
assistent

RVE management
Medisch leider

Operationeel
leidinggevenden

Operationeel
leidinggevende

Planbureau

Med.secretariaat
kliniek en polikliniek

Verpleging

Operationeel leidinggevende

Aktiviteitentherapie

Psychologie

Maatsch. werk

Arbeidsreïntegratie

Psy.Motore Therapie

Logopedie

Fysiotherapie

Ergotherapie

Revalidatieartsen

RA 1

coor

coor

coor

coor

Behandelteam Dwarslaesie
Behandelteam CVA

RA 2

Behandelteam Traumatisch Hersenletsel
Behandelteam MS en Parkinson
Revalidant
Behandelteam Cognitieve revalidatie

RA 3 Behandelteam Chronische pijn
Behandelteam Oncologie
RA 4 Behandelteam Orthopedie / Multi-trauma
+
RA 5 Behandelteam Prothesiologie
RA 5 Behandelteam NeuroMusculaire Aandoeningen

coor

coor

coor

coor

RVE kinderrevalidatie
Manager bedrijfsv
Management
assistent

RVE management
Medisch leider

Operationeel leidinggevende

Operationeel leidinggevende

Operationeel leidinggevende

Medisch secretariaat / planning
Hyacinthstraat

Medisch secretariaat / planning
Boterdiep

Medisch secretariaat / planning
Hengeveldcollege

Therapeutische groepsleiding

Maatsch. werk

Orthopedagogiek

Bewegingagogie

Logopedie

Fysiotherapie

Ergotherapie

Revalidatieartsen

RA 1 Zorgproces polikliniek 0-8 jaar incl. TPG en behandeling AA en eetstoornissen (locatie Hyacinthstraat)

RA 2 Zorgproces polikliniek 8-18 jaar incl. gangbeeldanalyse en behandeling pijn, NMA, DCD, CP en handen (locatie Hyacinthstraat)

Revalidant
RA 3
Zorgproces schoolgeïntegreerde revalidatie 4—12 jaar (Twijnlocatie Boterdiep)
+
RA 4
RA 5 Zorgproces schoolgeïntegreerde revalidatie 13-20 jaar (Twijnlocatie Hengeveldcollege)

coor

coor

coor
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RVE ziekenhuisrevalidatie
Manager bedrijfsv

RVE management
Medisch leider

Operationeel leidinggevende
Medisch secretariaat / planning

Handtherapie

Gipskamer

Medische psychologie

Ergotherapie

Logopedie

Fysiotherapie

Bewegingswetenschapper

Revalidatieartsen

coor

coor

RA 1 Alg. polikliniek, neurochirurgie, amputatie, handrevalidatie, pijnwerkgroep

RA 2 Alg. polikliniek, amputatie, handrevalidatie, diabetische voet

Revalidant

RA 3 Alg. polikliniek, neurorevalidatie, chronische pijn

PA

Alg. polikliniek, neurorevalidatie, spasticiteitsbehandeling

coor

coor

coor

coor

RVE bijzondere tandheelkunde
Manager bedrijfsv

RVE management
Medisch leider

Operationeel leidinggevende
Tandtechnisch laboratorium

Financiën / ICT

Psychologie

Fysiotherapie

Preventieassistent
Mondzorgkundige
Mondhygiënist

Assistenten

Tandartsen

Paul

Medisch secretariaat / planning

MFP / Orofaciale pijn / VP

opleiding

Volwassenen: angst & psychiatrie / verslaafden

opleiding

Kinderen

opleiding

ass. coörd.

Karin
ass. coörd.
Bernadette
ass. coörd.

Patiënt
Hellen
Gehandicaptenzorg / Geriatrie

opleiding

ass. coörd.

Bart
Orthodontie
ass. coörd.
coor
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Bijlage 2 Samenwerkingsrelaties
Samenwerkings- en ketenzorgpartners Revalidatie op het gebied van zorgverlening.
 Ziekenhuizen
- Isala (Zwolle)
- Isala Diaconessenhuis (Meppel)
- Ziekenhuis St. Jansdal (Harderwijk)
- Ziekenhuis Bethesda (Hoogeveen), onderdeel van Treant zorggroep
- Medisch Centrum Zuiderzee (Lelystad)
- Ziekenhuis Röpcke-Zweers (Hardenberg)
 Revalidatiecentra
- Revalidatiecentrum Het Roessingh (Enschede)
- UMCG Centrum voor Revalidatie Beatrixoord
- Revalidatie Friesland (Beetsterzwaag)
- Klimmendaal (Arnhem)
 Onderwijs
- Onderwijscentrum de Twijn (Zwolle)
- Hogeschool Windesheim (Zwolle)
- Landstede (Zwolle)
- Deltion (Zwolle)
- Saxion (Deventer)
 Verpleeghuizen
- Verpleeghuizen regio Zwolle e.o.: Zorg- en Servicecentrum Het Zonnehuis, onderdeel van
Zorgcombinatie Zwolle; Verpleeg- en reactiveringscentrum Zandhove, onderdeel van
Zorgspectrum het Zand; Woonzorgconcern IJsselheem (Zwolle en Kampen); Verpleeghuis
Wendhorst (Heerde), onderdeel van Viattence en Verpleeghuis De Voord (Elburg), onderdeel
van Zorgverlening Het Baken.
- Verpleeghuizen regio Meppel e.o.: Reggersoord en Zonnekamp (Steenwijk), beiden onderdeel
van Zorgcombinatie Noorderboog
- Verpleeghuis Talma Hof (Emmeloord), onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land
 Thuiszorgorganisaties
- Icare, Carinova, Buurtzorg (Zwolle e.o.)
- Icare en Oude en Nieuwe Land (Meppel e.o.)
- PGVZ (Kampen e.o.)
 Diverse zorgverleners
- Kinderdagcentra
- Bartiméus: zorgverlening aan blinden en slechtzienden
- Regionale samenwerkingsverbanden Integrale Vroeghulp IJsseloevers regio Zwolle en regio
Ommen en Integrale Vroeghulp Veluwe
- Regionale huisartsenvereniging Zwolle
- InteraktContour: aanbieder van woon- en dagbestedingzorg en ambulante begeleiding aan
lichamelijk gehandicapten
- Dimence: intra- en extramurale psychiatrie, voorheen Riagg Zwolle en Zwolse Poort
- MEE: vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking of handicap
- Hersenletselteams Overijssel en Flevoland
- Diverse eerstelijns fysiotherapie praktijken
- Professionals in NAH
- Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie
 Leveranciers: instrumentmakers, schoenmakerij
- OIM
- ProReva
- Kemerink
- Livit
- Orthodesign
 Ketens en netwerken
- Transmurale strokeservices Zwolle, Meppel, Harderwijk en Noord-Flevoland
- Stichting Ketenzorg NaH Overijssel
- CIR revalidatie
- Huisartsen Zwolle
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Patiënten- cliëntenverenigingen
- Vereniging Hersenletsel.nl
- Dwarslaesie Organisatie Nederland
- Vereniging van Geamputeerden
- BOSK: Vereniging van en voor ouders van gehandicapte kinderen en (jong)volwassenen met
een handicap
- Patiëntenvereniging KorterMaarKrachtig
- Vereniging Spierziekten Nederland
- Stichting Pijn-Hoop
- Vrijwilligerscentrale Zwolle (Steunpunt Informele Zorg)
Overheid
- Gemeente Zwolle
Brancheverenigingen
- Revalidatie Nederland (RN)
- Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
- Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

Centrum Bijzondere Tandheelkunde
 Isala, in het bijzonder met medische psychologie, kaakchirurgie en het behandelcentrum
 Hoofd- halsoncologie Noord Nederland
 Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde (Cobijt)
 Centra Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam (SBT), Rotterdam (Rijnmond) en Groningen
(UMCG)
 Tandtechnisch laboratorium De Brug
 Tandtechnisch laboratorium Crownart
 Ortholab
 Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
 Rijksuniversiteit Groningen, Tandheelkunde
 Verwijzende tandartsen, huisartsen en specialisten
 Geestelijke gezondheidszorg (Dimence)
 Verpleeghuizen:
- Woonzorgflevoland Lelystad: verpleeghuizen de Hanzeborg en de Uiterton
- Zonnehuis Zwolle
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Bijlage 3 Communicatiestructuur

Bestuurder

Medische staf

Manager HRM

HRM

Manager F&I

F&I
ICT

Cliëntenraad

Manager P&P

Procesinnovatie & projecten
Kwaliteit

Ondernemingsraad
Communicatie

MT (bedrijfsvoering)

Bedrijfsbureau
Facilitair
bedrijf

Manager FB

RVE-manager

RVE-manager

RVE
kinderrevalidatie

RVE volwassenen
revalidatie

RVE ziekenhuis
revalidatie

Bestuurder

HRM
Stafvoorzitter

F&I

Medische staf

ICT
Cliëntenraad

Procesinnovatie & projecten
Kwaliteit

Ondernemingsraad
Communicatie

Strategisch overleg

Bedrijfsbureau
Facilitair
bedrijf

Medisch manager

Medisch manager

Medisch manager

RVE
kinderrevalidatie

RVE volwassenen
revalidatie

RVE ziekenhuis
revalidatie
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Bijlage 5 Hoofdlijnen jaarrekening 2016

Balans
Activa

ultimo 2016

ultimo 2015

Vaste activa

€ 13.946.098

€ 14.966.303

Vlottende activa

€ 19.221.600

€ 17.799.906

Totaal activa

€ 33.167.698

€ 32.766.208

Eigen vermogen
Voorzieningen

€
€

€
€

Langlopende schulden
Kortlopende schulden

€ 12.131.675
€ 12.266.503

€ 13.122.529
€ 11.787.232

Totaal passiva

€ 33.167.698

€ 32.766.208

2016

2015

Passiva
7.355.398
1.414.123

6.229.615
1.626.833

Resultatenrekening
Opbrengsten
Opbrengsten revalidatie
Opbrengsten bijzondere tandheelkunde
Overige opbrengsten

€ 18.384.789
€ 3.998.185
€ 1.593.174

€ 17.597.069
€ 4.258.130
€ 2.291.981

Totaal opbrengsten

€ 23.976.148

€ 24.147.180

Personeelskosten
Afschrijvingen
Financiële baten en lasten
Overige bedrijfskosten

€ 17.346.260
€ 1.350.542
€
428.926
€ 3.724.637

€ 17.229.854
€ 1.359.534
€
489.070
€ 4.084.278

Totaal kosten

€ 22.850.365

€ 23.162.735

Resultaat

€ 1.125.782

€

Kosten
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